
Γύρος 

Από λίμνη σε λίμνη

- Μεγάλος Τελικός

Mandello del Lario 13 Σεπτεμβρίου 2015 -



Εναρξη: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Motoplex Milan - 10:00 πμ - via Broletto, 13 – Μιλάνο

Λήξη: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

via EmanueleVittorio Parodi, 57 – 12:00 πμ - Mandello del Lario (LC)

Πρόγραμμα

Ημέρα 1: Motoplex (MΙΛΑΝΟ) προςRiva del Garda 260 Km

Με αναχώρηση από το Μιλάνο, ακολουθούμε την κατεύθυνση προς Μπέργκαμο

με προορισμό τη νότια πλευρά της Λίμνης Iseo και κατεβαίνουμε την ανατολική 

όχθη της λίμνης προκειμένου να προσεγγίσουμε το Iseo. Από εδώ 

κατευθυνόμαστε στη δυτική όχθη της Λίμνης Garda, με κατεύθυνση το Riva del

Garda για διανυκτέρευση.

Ημέρα 2:Riva del Garda προςLivigno 276 Km

Πρώτα κατευθυνόμαστε προς το Tione di Trento και στη συνέχεια προς Folgarida. 

Στη συνέχεια διασχίζουμε το Parco Naturale dell’Ada- mello Brenta και φθάνουμε 

στο Ponte di Legno. Από εδώ διασχίζουμε το Εθνικό Πάρκο Stelvio και από το 

Βormio παίρνουμε το δρόμο προς Stelvio. Επειτα ανηφορίζουμε προς Malles

Venosta, διασχίζοντας τα σύνορα προς την Ελβετία και φθάνουμε στο Livigno μέσω  

Fuson.

Ημέρα 3: Livigno προςMandello 150 Km

Την τελευταία μέρα, ξεκινάμε από το Livigno και μέσω Forcola

κατευθυνόμαστε προς St. Moritz μέσω Bernina Pass. Από St. Moritz

κατευθυνόμαστε προς Chiavenna κατά μήκος της ανατολικής ακτής της λίμνης

Como με άφιξη στο Mandello.

.



--Τι  περιλαμβάνεται στην τιμή--

-Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 και 4 αστέρων, επιλεγμένο για την άνεση και την 

τοποθεσία του

-Ξεναγός σε γκρουπ μοτοσυκλετών+ διερμηνέας 24 ωρες

(Ιταλικά/Αγγλικά/Ισπανικά)

-Πουλμανάκι για την μεταφορά μιας μικρής βαλίτσας για κάθε συμμετέχοντα 

(οι βαλίτσες θα πρέπει να έχουν διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 40x50x25 cm)

-Συμπληρωματικό υλικό για τον «οδηγό»συμπεριλαμβάνει t-shirts, μικρό σακίδιο,

διάφορα μικροαντικείμενα και βιβλίο οδικός χάρτης σε Ιταλικά / Αγγλικά

-Πρωινή ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις κρατήσεις 

εστιατορίων και / ή προαιρετικές εκδρομές

-Απογευματινό Check-in Ξενοδοχείου και παράδοση κλειδιών στους 

φιλοξενούμενους

-Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

-Facebook page / blog αφιερωμένο στο group

--Τι δεν περιλαμβάνεται στην τιμή--

-Γεύματα, καύσιμα και προαιρετική ασφάλιση



-- Προσφορές--

Εναλλακτική 1: διπλό δωμάτιο μεshared motorcycle ownership
Τιμή κατ’ άτομο - € 439.00

Εναλλακτική  2: διπλό δωμάτιο with single motorcycle ownership
Τιμή κατ’ άτομο - € 590.00

Εναλλακτική 3: μονό δωμάτιο μεsingle motorcycle ownership
Τιμή κατ’ άτομο - € 740.00



-- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΟΔΗΓΙΑ --
(προαιρετικά έξοδα ανά άτομο)

-Ξενοδοχείο και γεύματα

-Hotel "Emotion" (4*): € 120.00 το άτομο

-Luxury hotel όπου υπάρχει διαθεσιμότητα (5* και 5*L)

-Ημιδιατροφή με βραδινό σε επιλεγμένα εστιατόρια : € 40.00 /άτομο

-Ασφάλεια

-Κόστος / άτομο για AXA "Tripy Healtcare" Ιατρική Ασφάλεια € 36.00 με 

απεριόριστη κάλυψη

https://www.tripartner.it/Public/TRIPY%20HEALTH%20CARE.pdf

-Ασφάλεια ακύρωσης ταξιδιού 5.6% από το ασφαλιζόμενο 

ποσό. 

https://www.tripartner.it/Public/TRIPY%20ANNULLAMENTO.p
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-- Πώς  να  δηλώσετε  συμμετοχή--

Για κρατήσεις και τρόπους πληρωμής

παρακαλώ επικοινωνήστε με Kanaloa Fly & Ride:

Τηλ. +39 06/9334183

Email: riders@kanaloa.it

Kanaloa Fly & Ride -ViaAppia, 7/AAriccia (RM)

Website:www.kanaloa.it

Δηλώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

•Ονομα

•Επώνυμο

•Τόπος και ημερομηνία  γέννησης

•ΑΦΜ / Αριθμός Διαβατηρίου 

•Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου

mailto:riders@kanaloa.it
http://www.kanaloa.it/

